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 Tretia mobilita žiakov a učiteľov pracujúcich v projekte Erasmus+ KA2 sa uskutočnila v Poľsku, 

v mestečku Gizycko v dňoch 13. 5. – 19.5. 2017 a zúčastnili sa jej učiteľky Mgr. Eva Lázárová, Mgr. 

Zlata Koščová a žiačky Eliška Petrášková, Kristína Kardošová a Stela Matuová. 

Po prílete do Varšavy v skorých ranných hodinách sme pokračovali vlakom na severovýchod do 

malebného mestečka Gizycko, ktoré leží medzi dvoma jazerami Kisajno a Niegocin z celkového počtu 

vyše dvetisíc jazier pospájaných kanálmi a tvoriacimi oblasť Mazúrskych jazier. 

Po veľmi srdečnom prívítaní hosťujúcich rodičov, ich detí a učiteľov z partnerskej školy sme sa 

ubytovali a pozreli si krásne zákutia mestečka a pokojnú marínu jazera s ukotvenými hojdajúcimi sa 

plachetnicami stretajúc prívetivých obyvateľov, ktorí si vychutnávali chvíle oddychu. 

Po príchode ostatných partnerov sme zrealizovali spoločné stretnutie a oboznámili sme sa 

s celotýždňovým programom. 

15. mája ráno v škole pre nás pripravili poľskí učitelia so svojimi žiakmi pútavý uvítací program. 

Privítala nás p. riaditeľka so zástupcami mesta. Popoludní sa všetci žiaci z projektu rozdelili do 

zmiešaných skupín a riešili matematické logické rébusy. Naše žiačky boli veľmi úspešné, umiestnili sa 

na 1. mieste spolu s holandskými žiakmi. 

16. mája v dopoludňajších hodinách žiaci prezentovali informácie o svojej krajine, o svojom meste, 

o škole, o sebe ostatným partnerom. Potom každá krajina predviedla interaktívnu hodinu histórie 

o zaujímavých etapách z jej dejín, na ktorej participovali všetci zučastnení. Popoludní nás zase čakala 

hodina tanca v malej telocvični, na ktorej sme sa výborne zabavili a zároveň naučili niekoĺko 

tanečných kreácií. 

17. mája ráno sme sa všetci stretli pri jazere, odkiaľ sa začala prehliadka mesta netradičnou 

zážitkovou formou - vytvorené družstvá museli riešiť zadané úlohy a hľadať zaujímavé miesta 

a pamätihodnosti mestečka. Poobede sa uskutočnila plavba loďou po jazere Niegocin, cez Luczanský 

kanál, okolo otáčavého mosta až na jazero Kisajno. Utešené čarokrásne prírodné scenérie a pokojná 

hladina jazier dotvárali nezabudnuteľné dojmy. 

18. mája nám poľskí žiaci predviedli netradičné pokusy na hodine vedy. Veľmi zaujímavým spôsobom 

odprezentovali svoje práce a zapojili aj ostatných žiakov. Potom sa všetci presunuli do školskej 

záhrady, kde pri starých lipách mohli zase ukázať svoje výtvarné nadanie. Na fóliách sa objavovali 

symboly priateľstva a príjemne prežitých dní v Gizycku. Na to nadviazala konferencia, na ktorej žiaci 

a učitelia z jednotlivých partnerských krajín zhrnuli a vyhodnotili školský systém, ktorý nám 

odprezentovali naši poľskí priatelia. Popoludní sme absolvovali prehliadku vojenskej pevnosti Boyen 

v tvare hviezdy, ktorá bola postavená už pred prvou svetovou vojnou a dnes slúži ako múzeum. Večer 

sme mali spoločné rozlúčkové stretnutie v škole, na ktorom sa zúčastnili všetci zapojení účastníci 

spolu s hosťujúcim rodinami a vyhodnotili sme celkový pobyt. 



19. mája sme sa zbalení presunuli autobusom do hlavného mesta Varšavy a prezreli sme si múzeum 

Frederika Chopina, Kráľovské kúpeľné záhrady a Staré mesto. Plní dojmov sme sa rozlúčili s partnermi 

a lietadlom sme sa vrátili späť do Košíc.  

Počas pobytu sa každý deň uskutočnili vzájomné stretnutia učiteľov, na ktorých sa riešili všetky úlohy 

a aktivity vyplývajúce z projektu. Najviac nás očarila úprimná srdečnosť a pohostinnosť našich 

poľských partnerov, chutné jedlo a príjemná atmosféra, ktorá nás sprevádzala počas celého pobytu. 

Veľký dojem na nás urobilo priestorové vybavenie a personálne obsadenie, ktoré prezentovala škola. 

Žiaci 1. - 3. ročníka sa učili v kmeňových triedach a žiaci 4. - 6. ročníka sa presúvali na vyučovacie 

hodiny do učební. Škola má špeciálneho pedagóga, logopéda, zubára a zdravotnú sestru, ktorá sa 

stará o náhle ochorenia žiakov, pokiaľ sa nedostanú na ďalšie vyšetrenie alebo k rodičom. Disponuje 

veľkým množstvom špeciálnych učební, obrovským športovým areálom, ktorý je v plnej miere 

využívaný do večerných hodín, zimným štadiónom a plaveckým bazénom. Prestávky trávia žiaci na 

priestrannom školskom dvore. Bohatá výzdoba školy pozostávala z prác žiakov a z učebného 

materiálu, ktorý charakterizoval, čo sa žiaci učia, čomu sa venujú a na čo sa škola zameriava. Každá 

škola v Poľsku nesie meno významného predstaviteľa poľskej histórie. Janusz Korczak, ktorého meno 

nesie naša partnerská škola, bol poľsko – židovský lekár a pedagóg, autor mnohých prác o osobnosti 

dieťaťa, ktorý založil židovský sirotinec a počas vojny zahynul so sirotamu vo vyhladzovacom tábore.  

Naše žiačky si z pobytu odniesli nezabudnuteľné zážitky, nadviazali nové priateľstvá aj ich rodiny 

navzájom, vyskúšali si a zdokonalili znalosti angličtiny a prežili nezabudnuteľný týždeň v novej rodine, 

v novom meste, ktorý sa stal pre ne na týždeň novým domovom. 
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